AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2017 – 2018

Datum ontvangst aanvraag:
In te vullen door de gemeente

Deze aanvraag betreft vervoer naar en van
basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

1.

Gegevens aanvrager

Achternaam: __________________________ Voorvoegsel: ___________ Voorletters aanvra(a)g(st)er:

vader

moeder

pleegouder

anders: ________________________ E-mailadres:

Adres: ___________________________________ Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: _________________________ Tweede telefoonnummer:

IBAN: NL_________________________________ Ten name van:

Let op! Indien u een co-ouderschap heeft moet u beiden apart een aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont.

2.

Gegevens leerling(e)

Achternaam: _________________________ Voorvoegsel: ___________ Voorletters leerling:

Roepnaam: ___________________________ Geboortedatum: _________________________

jongen

meisje

Adres: _______________________________ Postcode en woonplaats:

BSN nummer: _________________________

3.

Aanvraag betreft
dagelijks vervoer
weekeinde- en vakantievervoer: De enkele reisafstand tussen internaat/pleeggezin en ouderlijk huis
bedraagt______ kilometer
anders/wisselend, namelijk:

maandagochtend

maandagmiddag

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

woensdagochtend

woensdagmiddag

donderdagochtend

donderdagmiddag

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

(eventuele aanvullingen kunnen bij vraag 11 worden ingevuld)
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4.

Gewenste datum ingang vergoeding

De aanvraag kan pas worden toegekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is en getoetst kan worden
(compleet ingevuld, ondertekend, voorzien van de bijbehorende verklaringen en/of kopieën).
Gewenste datum ingang vergoeding: _________/___________/2017/2018

5.

Gegevens school

Naam school: _____________________________________________________ Soort school:

Contactpersoon: ___________________________________________________ Adres:

Postcode en woonplaats: ____________________________________________ Telefoonnummer:

De enkele afstand tussen woonadres en school bedraagt________ kilometer

Schoolsoort*

Basisonderwijs
Speciale school voor basisonderwijs
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Overig voortgezet onderwijs

*Als één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen dient u verklaring 1 in te vullen.

6.

Fiets

Kan de leerling met de fiets naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school, ga verder naar vraag 11
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school, vanwege
leeftijd, leerling is jonger dan 9 jaar (op 1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft),
ga verder naar vraag 11.
lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap. Wij verzoeken u aan de hand van meerdere objectieve en
verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat de leerling niet (zelfstandig) met de fiets naar school kan reizen
(vul schoolverklaring en medische verklaring in die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd ). In de toelichting
bij dit aanvraagformulier treft u meer informatie over deze vraag (ga verder naar vraag 7).r

Nee, de leerling kan niet (zelfstandig) met de fiets naar school reizen, vanwege lichamelijke, verstandelijke
en/of zintuiglijke handicap. Wij verzoeken u aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare stukken
aannemelijk te maken dat de leerling niet (zelfstandig) met de fiets naar school kan reizen (vul
schoolverklaring en medische verklaring in die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd). In de toelichting
bij dit aanvraagformulier treft u meer informatie over deze vraag (ga verder naar vraag 7). .
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7.

Openbaar vervoer

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja, de leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer naar school, ga verder naar vraag 11
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig om met het openbaar vervoer naar school te reizen, vanwege
leeftijd, leerling is jonger dan 9 jaar (op 1 augustus van het schooljaar waarop de bekostiging betrekking heeft),
ga verder naar vraag 11.
lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap. Wij verzoeken u aan de hand van meerdere objectieve
en verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat de leerling niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar
school kan reizen (vul schoolverklaring en medische verklaring in die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd).
In de toelichting bij dit aanvraagformulier treft u meer informatie over deze vraag (ga verder naar vraag 8).r

Nee, de leerling kan niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen,
vanwege lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap. Wij verzoeken u aan de hand van meerdere
objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat de leerling niet met het openbaar vervoer naar
school kan reizen (vul schoolverklaring en medische verklaring in die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd).
In de toelichting bij dit aanvraagformulier treft u meer informatie over deze vraag (ga verder naar vraag 8).
Nee, de leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 1½ uur onderweg en de
reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
(vul verklaring 2 in en stuur een kopie van ov9292 en ga verder naar vraag 8).
Nee, openbaar vervoer ontbreekt (vul verklaring 2 in en stuur een kopie van ov9292 en ga verder naar vraag 8).

8.

Eigen vervoer

Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren?

Ja

Nee

Ja

Nee

Indien ja, wijze van vervoer:_____________________________________
Is de aanvrager bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren?
Aantal te vervoeren leerlingen:_________

9.

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande reden(en):
De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling vereist aangepast vervoer. Wij verzoeken u
aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat het noodzakelijk is dat
de leerling met aangepast vervoer naar school reist (vul schoolverklaring en medische verklaring in die als bijlage bij
dit formulier zijn toegevoegd). In de toelichting bij dit aanvraagformulier treft u meer informatie over deze vraag. (ga
verder naar vraag 10).
De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan 1½ uur onderweg en de
reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer worden teruggebracht.
(indien nog niet ingevuld, vul verklaring 2 in en stuur een kopie van ov9292 en ga verder naar vraag 10).
Openbaar vervoer ontbreekt (indien nog niet ingevuld vul verklaring 2 in en stuur een kopie van ov9292 en ga verder
naar vraag 10).
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10.

Eigen bijdrage

Voor leerlingen die een andere school dan hiervoor genoemd bezoeken, wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De
hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van een zogeheten IB-60 formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de
belastingdienst via tel.nr 0800-0543
N.B. Voor leerlingen die, vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, een school bezoeken t.b.v. cluster
1, 2, 3 of 4-onderwijs wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht, ga naar vraag 11
Het gecorrigeerde verzamelinkomen (op te vragen via de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543 door middel
van een IB 60 formulier) van de ouders/verzorgers van de leerling bedraagt over het peiljaar 2015.
Meer dan € 25.650,--. U dient een drempelbedrag te betalen van € 547,00
Minder dan € 25.650,--. U dient een IB 60 formulier bij te voegen. Dit formulier is op te vragen bij de
Belastingdienst.

11.

Ondertekening

Aanvullende opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking dienen te worden genomen:

De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld.
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Vul dit formulier en de verklaringen volledig in en stuur het terug aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen
WMO Zorg en Welzijn
T.a.v. leerlingenvervoer
Postbus 5, 1270 AA Huizen

.

Ondertekening
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VERKLARINGEN
Hieronder treft u een aantal verklaringen aan. Indien u volgens het aanvraagformulier een bepaalde verklaring moet
invullen, kunt u dat hieronder doen.

Verklaring 1 volledig invullen
Indien een vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl
één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning liggen, moet door de aanvragers schriftelijk
verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs of richting
van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.
(Vul hieronder goed gemotiveerd uw bezwaren in of voeg een aparte schriftelijke verklaring)

aparte schriftelijke verklaring bijgevoegd

Verklaring 2 volledig invullen
De reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan 1½ uur.
De totale reistijd met het openbaar vervoer van de woning naar de school is

minuten en bestaat uit:

Looptijd: …… minuten
Wachttijd: …… minuten
Reistijd:

…… minuten (met bus/tram/metro/trein). * doorhalen wat niet van toepassing is

De volgende verklaringen zijn bijgevoegd:

Datum:

Naam:

______________________________________________

_______________________________________________

Handtekening:

Functie:

______________________________________________

_______________________________________________
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Schoolverklaring schooljaar 2017-2018
(in te laten vullen door de school)
Naam van de leerling:
Naam school:
Brinnummer:
Locatie waar de leerling geplaatst wordt:
Postcode en plaats:
Tel.:
E-Mail:

Schooltijden

Begintijd

Eindtijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Data waarop de school gesloten is in verband met vakantie of studiedagen
Extra vrije / studiedagen:
Herfstvakantie
t/m
Kerstvakantie

t/m

t/m

Voorjaarsvakantie

t/m

t/m

Pasen

t/m

t/m

Meivakantie

t/m

t/m

Pinksteren

t/m

t/m

Zomervakantie

t/m

t/m

Soort onderwijs dat deze leerling volgt
□ Basisonderwijs ……………………..
□ Speciale school voor basisonderwijs vallend onder de Wet Primair onderwijs (WPO) *
□ (Voortgezet) Speciaal onderwijs vallend onder de Wet op de Expertisecentra (WEC) *
□ Voortgezet onderwijs
* Toevoegen: Verklaring van toelating van de dichtstbijzijnde toegankelijke school van het
samenwerkingsverband
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Vervoersadvies met betrekking tot de reismogelijkheden van de leerling
□ de leerling is in staat om zelfstandig per fiets of openbaar vervoer te reizen
□ de leerling is in staat -mits er begeleiding aanwezig is- per fiets of openbaar vervoer te reizen
□ de leerling is gezien zijn lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap –zelfs indien begeleiding aanwezig is- niet in
staat per fiets of openbaar vervoer te reizen. (Graag een gemotiveerde verklaring bijvoegen waaruit blijkt dat de leerling niet in
staat is zelfstandig of met begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen):
In de verklaring verzoeken wij u de ontwikkelingskansen te schetsen voor de leerling voor wat betreft het reizen van de fiets en
het openbaar vervoer

In de uitvoeringsregels van het college van burgemeester en wethouders en jurisprudentie blijkt dat de ouder(s)dan
wel verzorger(s) te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor de voortgang van schoolbezoek van hun kind(eren).
Leeftijd van de leerling, werkende ouder(s), alleenstaande ouder en meerdere schoolgaande kinderen geven geen recht
op leerlingenvervoer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:
Naam directeur:
Handtekening directeur en stempel van de school:
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2017-2018
Algemene informatie
Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor
de leerling toegankelijke school. Indien de afstand woning-school minder is dan 6 kilometer en uw kind kan
zelfstandig naar school reizen, dan komt u niet in aanmerking voor het leerlingenvervoer. Leerlingen in het
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs hebben slechts aanspraak op het leerlingenvervoer als zij niet of niet
zelfstandig van de fiets en/of het openbaarvervoer gebruik kunnen maken vanwege een lichamelijke, verstandelijke
en/of zintuigelijke handicap. Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling
genomen. Ze worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de
aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt, wordt
de aanvraag niet in behandeling genomen. Aanvragen voor bekostiging van het leerlingenvervoer worden niet met
terugwerkende kracht toegekend. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige
bijlagen, kunt u sturen naar:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen
T.a.v. leerlingenvervoer
Postbus 5, 1270 AA Huizen

Informatie over het leerlingenvervoer en aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de medewerker leerlingenvervoer,
tel.nr. 14 035 of via e-mail: leerlingenvervoer@huizen.nl.
Informatie over het aanvraagformulier kunt u ook bij de directeur van de school krijgen.
Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de
bekostiging wordt aangevraagd door de gemeente te zijn ontvangen. Burgemeester en wethouders nemen hierop
vóór 1 augustus een besluit af (binnen acht weken). De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld (artikel 5,
vijfde lid modelverordening). Van dit uitstel ontvangt de aanvrager schriftelijk van burgemeester en wethouders
bericht. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van de tweede termijn, moeten B&W een beschikking op de
ingediende vraag hebben afgegeven. Indien de aanvraag niet vóór 1 juni wordt ingediend, beslissen burgemeester
en wethouders binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier. Ook hierbij geldt een eventuele
verdaging van vier weken. In de uitvoeringsregels van het college en uit de jurisprudentie zijn de ouder(s) dan wel
verzorger(s) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voortgang schoolbezoek van het kind(eren). Leeftijd van het
kind, ouders werken en alleenstaande moeder geeft geen recht op leerlingenvervoer. Aanvragers moeten
wijzigingen gedurende het schooljaar, die van invloed zijn op de bekostiging, direct schriftelijk aan burgemeester en
wethouders doorgeven. Indien de gemeente het vervoer verzorgt, wordt geen vergoeding verstrekt. De leerling
wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het verzorgde vervoer.
TOELICHTING OP DE VRAGEN
Vraag 1. Gegevens aanvrager
Onder het begrip ‘aanvrager’ wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan de leerling de aanvraag zelf doen indienen.
Vraag 2. Gegevens leerling(e)
De naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is in en u vult hier het adres van de woning
waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht.
Vraag 3. Aanvraag betreft weekeinde-en vakantievervoer
Deze kosten worden vergoed indien de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen
van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of
medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.
Vraag 4. Gewenste datum ingang vergoeding
De eerste dag waarop het leerlingenvervoer zou moeten ingaan.
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Vraag 5. Gegevens school
Richting
Leerlingenvervoer kan worden verkregen naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de richting.
Onder richting wordt uitsluitend verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school. Een
onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessorionderwijs, is geen reden om leerlingenvervoer toe te
kennen. Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van
dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag gevoegd worden. Zie
verklaring 1.
Schoolsoort
Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs bedoeld, zoals vmbo
(waaronder het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen), mavo, havo en vwo. Leerlingen
van het voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij een verstandelijke,
lichamelijke en/of zintuiglijke handicap hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar
vervoer kunnen reizen.
De aanvragers zijn verplicht om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging door te geven
aan de gemeente. Dan dient een aanvraagformulier te worden aangevraagd en ingevuld.
Wijzigingen kunnen zijn:
- De leerling:
* is ouder geworden dan 9 jaar
* is ouder geworden dan 20 jaar
* is verhuisd
* is van school veranderd
* heeft een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap gekregen of de mate waarin is
veranderd
* is uit huis geplaatst
* kan niet meer óf juist wel begeleid worden in het vervoer.
- De hoogte van het gezinsinkomen is gewijzigd
- De school die de leerling bezoekt is verplaatst.
- Alle wijzigingen die hierboven niet zijn genoemd maar wel van invloed kunnen zijn op de aanvraag.
Vraag 6. Fiets
De leerling kan niet zelfstandig met de fiets naar school reizen
Indien de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet (zelfstandig) met de fiets naar
school kan reizen, moet u aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk maken
dat sprake is van een dergelijke situatie.
De leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school
Indien de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap begeleiding nodig heeft op de
fietsroute naar school, moet u aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk te
maken dat sprake is van een dergelijke situatie.
Voorbeelden van dergelijke stukken die u bij de aanvraag kunt meesturen zijn:
- Medisch(e) verklaring(en)/advies door een deskundig arts;
- Adviesrapporten/verklaringen van pedagogisch deskundigen;
- Een verklaring van een gezinsbegeleider;
- Een door de school ingevulde vervoersverklaring waarin gemotiveerd wordt aangegeven of een leerling met
de fiets of openbaar vervoer kan reizen, al dan niet met begeleiding;
- Een verklaring van de commissie van onderzoek zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet op de
experticecentra;
N.B. De voornoemde stukken zijn niet limitatief, het is dus mogelijk dat (ook) andere stukken uw aanvraag kunnen
onderbouwen. De voornoemde stukken moeten in onderling verband met elkaar worden bezien en moeten in ieder
geval informatie bevatten over de vraag of het noodzakelijk is dat de leerling met begeleiding met de fiets naar
school kan reizen.
Vraag 7. Openbaar vervoer
De leerling kan niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen
Indien de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig met het openbaar
vervoer naar school kan reizen, dient u te allen tijde aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare
stukken aannemelijk te maken dat sprake is van een dergelijke situatie.
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De leerling heeft begeleiding nodig om met het openbaar vervoer naar school te reizen
Indien de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig met het openbaar
vervoer naar school kan reizen, dient u te allen tijde aan de hand van meerdere objectieve en verifieerbare
stukken aannemelijk te maken dat sprake is van een dergelijke situatie.
Een overzicht van voorbeelden van dergelijke stukken die u bij de aanvraag kunt meesturen treft u aan bij de
toelichting op vraag 6.
N.B. De voornoemde stukken zijn niet limitatief, het is dus mogelijk dat (ook) andere stukken uw aanvraag kunnen
onderbouwen. De voornoemde stukken moeten in onderling verband met elkaar worden bezien en moeten in ieder
geval informatie bevatten over de vraag of het noodzakelijk is dat de leerling met begeleiding met de fiets naar
school kan reizen.
Vraag 8. Eigen vervoer
Indien de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar worden gemaakt via deze vraag. Dit
betekent echter niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen maken op eigen
vervoer. Het college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste
adequate voorziening ((voortgezet) speciaal onderwijs). Tevens dient aangegeven te worden hoe en hoeveel
leerlingen vervoerd worden en of men bereid is leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.
Vraag 9. Aangepast vervoer
Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer indien
voldaan wordt aan bovenstaande criteria en:
- Indien de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap begeleiding nodig heeft op de
fietsroute of met het openbaar vervoer naar school, dient u te allen tijde aan de hand van meerdere
objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat sprake is van een dergelijke situatie (zie
vraag 6).
- Indien de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½ uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot
50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht. Verklaring 2 dient ingevuld
te worden.
- Indien openbaar vervoer ontbreekt. Verklaring 2 dient ingevuld te worden en een kopie van de website
ov9292 bij het aanvraagformulier toevoegen.
Let op: Indien de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, verstandelijke en/of
zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist, kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn toch
voor bekostiging in aanmerking worden gebracht.
voortgezet onderwijs
Er kan aanspraak gemaakt worden op aangepast vervoer indien:
- de leerling vanwege de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet in staat is om met het
openbaar vervoer te reizen, ook niet onder begeleiding, dient u te allen tijde aan de hand van meerdere
objectieve en verifieerbare stukken aannemelijk te maken dat er sprake is van een dergelijke situatie (zie
vraag 6).
- aanspraak bestaat op openbaar vervoer met begeleiding en het openbaar vervoer ontbreekt; Verklaring 2
dient ingevuld te worden en een kopie van de website ov9292 toevoegen bij het aanvraagformulier.
- aanspraak bestaat op openbaar vervoer met begeleiding en de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½
uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer
kan worden teruggebracht. Verklaring 2 dient ingevuld te worden.
Vraag 10. Eigen bijdrage
Voor leerlingen die, vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap, een school bezoeken t.b.v.
cluster 1, 2, 3 of 4-onderwijs wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.
Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een
school voor voortgezet onderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan een jaarlijks te
bepalen inkomensgrens, wordt slechts een bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die
leerling en de kosten van het openbaar vervoer over een afstand van meer dan 6 kilometer te boven gaan.
Het bovenstaande houdt in dat de eerste 6 kilometer, berekend vanaf het woonadres naar school, altijd voor eigen
rekening blijven.
Vraag 11. Ondertekening
Indien het formulier niet ondertekend is door de aanvrager(s) van de vervoersvoorziening, kan de aanvraag niet in
behandeling worden genomen en wordt het formulier geretourneerd.
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